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Obloanele sunt închideri arhitecturale adaptate pentru a reglementa controlul solar, contribuind
astfel la reducerea costurilor de încălzire și de răcire ale unei clădiri. Tipuri de obloane PVC :

OBLOANE PVC NAXOS

Obloane franceze au rolul de a spori frumusetea casei tale. Au acel farmec de sud, ca
ceva anume, imprumuta acel caracter individual. Sunt disponibileintr-o gamă largă de culori și
multe imitatii de furnir interesante, pentru a te ajuta să faci alegerea potrivită - exact pe gustul
tau, la fel cum ti-ai imaginat.
Prezentarea unui aspect cât mai natural de lemn, obloanele
franceze beneficiază în plus față de proprietățile remarcabile ale materialului din PVC: acestea
sunt deosebit de ușor de întretinut cu o durabilitate practic permanentă.
Obloanele PVC
oferă mult mai mult decât intimitatea perfectă: protecție de vânt și de vreme rece si căldură, dar,
de asemenea, efractie si furt.
Sisteme de obloane franceze de PVC sunt superioare comparativ cu cele din lemn în multe
privințe, punctele lor forte speciale sunt potențialul lor de design individual și gama largă de
funcții de protecție perfecte.

OBLOANE PVC GRADO
Oblonul este format din două panouri separate, de obicei, de dimensiuni diferite, unite prin
feronerie cu un punct central. În poziția deschis, primul panou se reazemă pe peretele interior al
spaletului, în timp ce a doua se apropie de partea exterioară. Oblonul poate fi instalat direct
articulat pe perete sau cu ramă dintr-o bucata. Sistemul de etanșare cel mai frecvent utilizat
poate fi combinat, la cerere,cu alte elemente de securitate.
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Sunt lucruri a căror invenție este pur și simplu buna, cum ar fi oblonul GRADO. Forma
inițială a oblonului a pierdut din funcția sa până în prezent. Rustic pe exterior, obloanele sunt
ideale în cazul în care este necesară excluderea optimă a luminii. Acest lucru este legat de alte
avantaje care fac oblonul Grado o alternativă convingătoare. Blocarea oblonului poate fi
echipata cu un opritor opțional. Mai mult decât atât, în funcție de condițiile de instalare, acesta
poate fi montat ca un sistem de etansare în profilurile, spaletul, scafa clădirilor vechi și noi.

Cu un aspect original pentru excluderea optimă a luminii, și o soluție structurală flexibilă ca
etansare - Grado prezintă armonia perfectă intre aspect și funcție.
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